
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL
Fone/Fax: 66 3540-1283
Av. Curitiba, 94 – Centro – CEP: 78.543-000 – União do Sul /MT

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
Processo Nº 070/2022

TIPO: Menor Preço Global.

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de União do Sul – MT.

AUTORA: Comissão Permanente de Licitações – CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD EM MEIO FIO
COM SARJETA DE CONCRETO, DE CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO NO ITEM 1
DESTE EDITAL.

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de União do Sul – MT,
nomeada pela Portaria nº 001/2022 de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS (EDITAL
Nº 007/2022), referente ao Processo Licitatório sob nº 070/2022, cuja abertura ocorrerá às 09:00 horas
(horário de Mato Grosso), do dia 26 de setembro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal, situada à
Av. Curitiba nº 94 - centro da Cidade de União do Sul, Estado de Mato Grosso.

1 - DO OBJETO

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL DE
ÁGUAS PLUVIAIS EM MEIO FIO COM SARJETAS DE CONCRETO, NAS RUAS: LUIZ
BEDIN, PROFESSOR PETERSON BRAGA, LÚCIO LINO DE CARVALHO, EVERSON
MINATI, VEREADOR GERALDO KEDROSKI E GILMAR JOÃO SPONCHIADO, NA
CIDADE DE UNIÃO DO SUL-MT, DE CONFORMIDADE COM O PROJETO
ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO AO EDITAL DA LICITAÇÃO.

2 - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 A presente licitação e a contratação dela decorrente serão regidas pelas disposições da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das
demais normas e regulamentos pertinentes, sujeitando-se os licitantes incondicional e
irrestritamente às mesmas.

3 - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

3.1 - CONDICÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.1 - Poderão participar da presente licitação todas as empresas que atenderem os requisitos
de habilitação e qualificação exigidos neste Edital e que não estejam impedidas de
receberem recursos públicos, e ainda, que realizarem visita técnica ao local da obra,
prevista para o dia 19 de setembro de 2022.

3.1.2 - Esta licitação não se destina a empresas constituídas em forma de consórcio.

3.1.3 - Não serão admitidas à licitação as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e
nas condições do impedimento; as que estiverem em regime de falência ou recuperação
judicial, ou liquidação judicial ou em execução patrimonial, bem como as declaradas
inidôneas pela Administração de qualquer Órgão Público Federal, Estadual ou
Municipal, além das demais previsões constantes da Lei nº 8.666/93.
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3.1.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou permissão para inclusão ou
apresentação de documentos ou informações que deveriam constar dos envelopes de
habilitação ou proposta, exceto nos casos previstos no art. 48, § 3º, da Lei Federal das
Licitações, a critério da Prefeitura. A Comissão se reserva o direito de exigir, em
qualquer época ou oportunidade, a exibição de documentos ou prestação de
informações complementares que julgar necessários ao perfeito esclarecimento e
comprovação da documentação apresentada, além de proceder diligências e
verificações, na forma da Lei.

3.2 – DA VISITA TÉCNICA:

3.2.1 – Para participarem desta licitação recomenda-se às licitantes interessadas realizar uma
visita técnica ao local de execução da obra, através de seu Responsável Técnico, para tomarem
conhecimento de todas as informações e elementos técnicos e das condições locais para o cumprimento
das obrigações relativas ao objeto desta licitação, e para que sejam evitados eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

3.2.2 - Em caso de haver desinteresse na visita técnica, a licitante interessada deverá
manifestar-se por escrito, através de Declaração do responsável técnico (Anexo VII deste Edital) de que
possui pleno conhecimento do objeto.

3.2.3 – DATA E HORÁRIO DA VISITA TÉCNICA: 19/SETEMBRO/2022, das 09:00 horas
às 11:00 horas (horário de MT).

4 - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1- Os documentos de habilitação e a proposta de preços exigidos neste Edital deverão ser
apresentados em envelopes distintos e lacrados, com identificação da proponente, contendo as
seguintes indicações no seu anverso:

Envelope n.º 01 – Documentos de Habilitação
À: Prefeitura Municipal de União do Sul – MT
Av. Curitiba, nº 94, centro.
Tomada de Preços nº 007/2022
Abertura: 26/SETEMBRO/2022 às 09:00 horas (horário MT)
Empresa: ___________________ CNPJ n° ____________________

Envelope n.º 02 – Proposta de Preços
À: Prefeitura Municipal de União do Sul – MT
Av. Curitiba, nº 94, centro.
Tomada de Preços nº 007/2022
Abertura: 26/SETEMBRO/2022 às 09:00 horas (horário MT)
Empresa: ___________________ CNPJ n° ____________________

4.2. - Os documentos exigidos deverão ser apresentados em sua forma original ou por
fotocópias legíveis, devidamente autenticadas, ou ainda através de publicação em órgão
da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação.

4.3 - A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de
preços no envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão da
licitante do certame.
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5 - DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS:

No envelope nº 01 – Documentos de Habilitação, o proponente deverá apresentar os
seguintes documentos em uma única via, em original ou cópia autenticada em cartório, contendo o
seguinte:

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

5.1.1 – Cédula de identidade do(s) proprietário(s), ou responsável pela firma;

5.1.2 – Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

5.1.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações subsequentes em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição da última Diretoria;

5.1.4 - No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações inscritas,
acompanhados de prova de investidura da diretoria em exercício.

5.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim exigir, atendendo ao art. 28, da Lei nº
8.666/93.

5.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.2.1 - Da qualificação técnica profissional:

5.2.1.1 - Prova de inscrição ou registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA e/ou registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

5.2.1.2 - Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT.
5.2.1.2.1 - Tratando-se de empresa nova, esta poderá apresentar declaração, com relação de
aparelhamento (equipamentos e máquinas) e de pessoal técnico (engenheiro/arquiteto)
responsável pela obra com sua qualificação.

5.2.2 - Da qualificação técnica da empresa:

5.2.2.1 - Possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, responsável técnico
detentor de atestado(s) de capacidade técnica, ou declaração, por execução de obra(s) de
características pertinentes e compatíveis e de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ao objeto desta Tomada de Preços, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado;
5.2.2.2 - O profissional indicado pela proponente para fim de comprovação da capacitação
técnico-profissional deverá ser o responsável Técnico pela execução da obra objeto desta
licitação;

5.2.2.3 - Atestado de visita ao local da obra, que demonstre haver tomado conhecimento, através
de seu Responsável Técnico, de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações relativas ao objeto da licitação, devidamente emitido pela Prefeitura Municipal na
data estipulada para visita técnica (19/setembro/2022), assinado pelo engenheiro responsável da
Prefeitura Municipal, ou apresentar a Declaração mencionada no item 3.2.2 e conforme modelo
do Anexo VII deste Edital.
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5.2.2.4 - Comprovação, mediante declaração, de que a empresa proponente cumpre o disposto no
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo VI deste Edital.

5.2.2.5 - Comprovação através de consulta junto ao CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensas, de aptidão para fornecer a órgãos públicos.

5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, bem como
termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de três meses
da data da apresentação da proposta;

a) Será considerado apresentado na forma da lei o Balanço Patrimonial que estiver
devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente;

b) Caso a empresa tenha sido constituída a menos de 12 meses será exigido balanço de
abertura devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão competente;

c) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO,
que o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optantes pelo Simples
Nacional (EPP e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar Declaração de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ ou DEFIS em caso empresa optante do simples nacional.

5.3.2. Comprovação de Capital Social mínimo, de valor correspondente a até 10% (dez por
cento) do valor estimada da contratação.

5.3.3. Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio;
a) Caso não conste data de validade na certidão negativa mencionada na alínea “a” do

item 5.3.3, a data de sua emissão deverá ser de no máximo 90 (noventa) dias
anteriores à data desta licitação.

5.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.4.1 Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de seu(s) Diretor(es).

5.4.2 Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

5.4.3 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo comercial e compatível
com o objeto contratual.

5.4.4 Certidão conjunta Negativa de Débito de Tributos Federais e Dívida Ativa da União,
abrangendo inclusive as Contribuições Previdenciárias (INSS), expedida pela Receita
Federal do Brasil.

5.4.5 Certidão Negativa de Débito de ICMS/IPVA expedida pela Fazenda Estadual/PGE, do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.4.6 Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais e Dívida Ativa do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.4.7 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
expedido pela Caixa Econômica Federal.
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5.4.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, a ser obtida gratuita e
eletronicamente, que comprova a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho;

5.4.9 Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos junto ao TCU (Tribunal de Contas da União)
ou similar.

As certidões de que tratam os itens anteriores deverão conter expressamente os prazos de
validade, sob pena de inabilitação.

5.5 – OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.5.1 - Documento hábil credenciando o representante legal da proponente na licitação ou, no
caso de procurador constituído, o competente instrumento de mandato, acompanhado de cópia de
documento de identificação.

5.5.2. - Compromisso de plena submissão às exigências deste Edital, em todas as fases da
licitação.

5.5.3. – Compromisso de inteira responsabilidade pela execução da obra, nos prazos propostos e
demais condições estabelecidas no Edital.

5.5.4. – Compromisso de concordância em firmar o contrato para execução dos serviços da obra
proposta, pelos respectivos preços, mediante regular convocação.

O atendimento às exigências constantes dos itens 5.5.2 a 5.5.4, deverá ser efetuado através do
Termo de Compromisso - ANEXO II - do presente Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar
Municipal nº 011, de 09/09/2009:

I – Para participar desta licitação, as microempresas e equivalentes, e as empresas de pequeno
porte deverão apresentar toda a documentação exigida neste edital para comprovação da regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

II – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contado da data em que for declarada vencedora do certame, prorrogável por
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.

III – A não-regularização da documentação no prazo mencionado no inciso anterior (III),
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.

IV – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para se valerem dos benefícios
previstos na Lei Geral das MEs e EPPs (Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Lei Complementar
Municipal nº 011/2009), deverão subscrever e apresentar, em separado, no ato de entrega dos
envelopes de habilitação e proposta de preços, Declaração de Enquadramento, nos termos do modelo
do ANEXO V deste edital.

6 – ENVELOPE  Nº 02 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
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6.1. - A Proposta de Preços deverá ser apresentada no original em 01 (uma) única via.

6.2. - Para a Proposta de Preços, exigir-se-á dos proponentes o seguinte:

6.2.1 - Ofício endereçado à Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de
União do Sul/MT, em papel timbrado da empresa, contendo: nome, endereço e número da Licitação,
conforme modelo do ANEXO III, relacionando ainda, os seguintes itens:

a) Preços unitários Item a Item da referida planilha, contendo o valor global da obra em valor
numérico e por extenso;

b) Prazo para pagamento de acordo com as medições da obra;

c) Prazo de execução dos serviços relativos à obra;

d) Prazo de validade da Proposta, de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados de sua
apresentação.

6.2.2. - Planilha Orçamentária da Obra, baseada nos projetos, especificações e exigências
decorrentes do Ato Convocatório, conforme ANEXO I, deste Edital.

6.2.3 – Cronograma Físico-Financeiro.

7 - DO JULGAMENTO

7.1 - A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:

a) - Abertura dos envelopes (n.º 01) da "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e suas
apreciações.

b) - Devolução do(s) envelope(s) de "PROPOSTA DE PREÇOS", fechado(s), às licitantes
inabilitadas.

c) - Abertura dos envelopes (n.º 02) de "PROPOSTA DE PREÇOS" das licitantes
habilitadas e suas apreciações.

d) - Classificação das Propostas, desde que não tenham sido interpostos recursos, ou, após
a apreciação destes.

7.2 - A Comissão, se julgar necessário ou conveniente, poderá marcar novas reuniões para
prosseguir a apreciação das Propostas, quando necessariamente as recolherá, rubricando,
juntamente com os representantes legais das licitantes, aquelas ainda não apreciadas.

7.3 - A abertura dos envelopes será sempre realizada em ato público, do qual se lavrará ata
circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão e licitantes.

7.4 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Preços, não mais cabe
desqualificar as licitantes por motivos relacionados com habilitação jurídica, qualificação
técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes
ou, ainda, aqueles conhecidos somente após o julgamento.

7.5 - O critério de seleção da proposta mais vantajosa será o de MENOR PREÇO GLOBAL,
conforme estabelece o art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
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7.6 – Para fins de aceitabilidade dos preços unitários, as licitantes não poderão propor preços
unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária da obra, mesmo sendo esta
licitação realizada em regime de preço global.

8 - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1 – ABERTURA DO ENVELOPE (01) – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Encerrado o prazo para o recebimento das propostas, procederá a Comissão de Licitações à
abertura dos Envelopes (01) - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, na presença dos
representantes legais das empresas proponentes, em data, horário e local designados, obedecendo à
seguinte ordem de trabalho:

a) Identificação pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas proponentes.
Será admitido apenas 01 (um) representante por empresa.

b) Não será permitido, em nenhuma hipótese, o credenciamento de uma única e mesma
pessoa, para representar mais de uma empresa no mesmo certame licitatório.

c) Por ocasião da abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação, serão
anunciadas as empresas participantes e outras informações que a Comissão julgar
conveniente.

8.2 - APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

A Comissão de Licitação, no ato do exame da documentação apresentada, considerará, além
da absoluta indispensabilidade da presença de todas as peças e dados exigidos - sem o que será a
proponente de pronto inabilitada - a suficiência das informações oferecidas, a autenticidade e a validade
dos documentos incluídos e a bastante demonstração da capacidade jurídica, da capacidade técnica, da
idoneidade financeira e da regularidade fiscal e trabalhista da licitante, em conformidade com os
indicadores definidos neste Edital.

8.3 – HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES
Apenas serão consideradas habilitadas as proponentes que, à vista da documentação

apresentada, satisfaçam todas as condições fixadas no presente Edital.

8.4 – PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO
Após a análise e julgamento a Comissão proclamará o resultado da HABILITAÇÃO,

preferencialmente, na sessão inaugural do certame.

8.5 - DA DESISTÊNCIA DA PROPOSTA
Após a fase de habilitação, não mais cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

9 - ABERTURA DO ENVELOPE (02) - PROPOSTA DE PREÇOS

9.1 - ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS

Proclamado o resultado da fase anterior, sem interposição de recursos, ou após seu julgamento,
serão abertos os envelopes das Propostas de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes
das interessadas para vistas, juntamente com a Comissão, quando se passará à análise e julgamento das
mesmas.

9.2 - DESCLASSIFICACÃO DA PROPOSTA
Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela Comissão, serão consideradas
desclassificadas aquelas:
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9.2.1 - Cujo preço final proposto para a obra seja manifestamente excessivo ou inexeqüível;

9.2.1.1. - Será tida como inexequível, aquela proposta cujos preços unitários se apresentem
comprovadamente irrisórios ou incompatíveis com a realidade do mercado regional e nacional;

9.2.2 - Aquelas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação, bem como as
que não apresentem a cotação de qualquer dos itens da planilha orçamentária de serviços da
obra, ou, que alterem as quantidades constantes da planilha;

9.2.3 - Que se apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de cálculo,
preços unitários simbólicos, irrisórios, de valor zero, ou incompatíveis comprovadamente com os
praticados no mercado, com distorções significativas ou ainda cujos elementos técnicos
fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para avaliação,
determinados e estabelecidos neste Edital.

9.3 - CORREÇÃO ADMISSÍVEL
Nos casos em que a Comissão constate a existência de erros numéricos nas Propostas de Preços,
sendo estes não significativos, proceder-se-á às correções necessárias para a apuração do preço
final da Proposta, obedecendo às seguintes disposições:

a) Havendo divergências entre o preço total final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecerá este último.

b) Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por
preços unitários, a Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos, os preços
unitários constantes das propostas, alterando, em conseqüência, o valor do total da
proposta.

9.4 - CRITÉRIO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.4.1- Para efeito de julgamento das Propostas classificadas, será utilizado o critério de MENOR
PREÇO, sendo considerada vencedora aquela que apresentar o Menor Preço Global, apurado
para a execução total da obra de Pavimentação Asfáltica em TSD com capa selante e Drenagem
Superficial em Meio Fio com Sarjetas de Concreto, na Cidade de União do Sul – MT,
compreendendo materiais e mão de obra, e classificando-se, as demais, na ordem crescente dos
valores das propostas apresentadas.

9.5 - CRITÉRIOS ESPECIAIS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DE
DESEMPATE

9.5.1 - Para efeito de aplicação do disposto nos artigos 43 e 44 da Lei Complementar Municipal
nº 011, de 2009 (Lei Geral Municipal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Empreendedores Individuais) e alteração posterior, será procedido da seguinte forma:

a) abertura das propostas e verificação da conformidade do objeto descrito na mesma com os
requisitos do edital, desclassificando as propostas desconformes;

b) as propostas conformes devem ser submetidas, em seguida, ao exame da compatibilidade de
preços com os praticados no mercado legal, como tal entendidos os preços dispostos na planilha
orçamentária da obra, ordenando-as em ordem crescente e classificando em primeiro lugar aquela de
menor preço;

c) se a proposta de menor preço tiver sido formulada por Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), será declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicando o objeto da licitação,
após certificação do atendimento aos demais requisitos legais;
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d) caso estejam classificadas em primeiro lugar mais de uma proposta (propostas de idêntico
valor, caracterizando situação de empate), e uma delas for microempresa ou empresa de pequeno porte,
esta terá preferência na contratação – o desempate se dará pelo tratamento favorecido à microempresa
ou empresa de pequeno porte. Esse tratamento favorecido condiciona a preferência na contratação à
oferta, no prazo de até 12 (doze) horas do dia subsequente, de proposta de preço inferior àquele
originalmente proposto por licitante não favorecido pela Lei Geral;

e) no caso de não haverem propostas idênticas classificadas em primeiro lugar, e, se a primeira
colocada não for microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), competirá à Administração
aferir, se entre as demais propostas classificadas estão propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte;

f) constatada a existência de proposta(s) de ME(s) e/ou EPP(s), estabelecer um intervalo 10%
(dez por cento) superior ao valor do menor preço ofertado por empresa de médio ou grande porte,
selecionando-as em ordem crescente, e considerá-la(s) empatada(s) com o licitante que ofereceu o
menor preço;

g) existindo, no intervalo, apenas uma empresa beneficiária da Lei Geral (Lei Complementar nº
011/2009), esta será convocada para apresentar nova proposta de preços, menor do que a proposta
provisoriamente classificada como vencedora, no prazo máximo até 12 (doze) horas do dia subseqüente.
Em caso positivo, a empresa terá adjudicado o objeto da licitação a seu favor;

h) existindo, no intervalo, mais de uma empresa beneficiária da Lei Geral, as mesmas poderão
ser convocadas uma única vez, segundo a ordem de classificação de suas propostas, para apresentarem
nova proposta de preços, menor do que a proposta provisoriamente classificada como vencedora, no
prazo máximo até 12 (doze) horas do dia subsequente. Neste caso, note-se, que não serão ambas
convocadas para apresentar nova proposta, mas cada uma segundo a ordem de classificação, de tal
modo, que, se a empresa convocada por primeiro ofertar valor menor do que a proposta provisoriamente
vencedora, terá adjudicado o objeto da licitação a seu favor, e as outras empresas não mais serão
convocadas;

i) existindo, no intervalo, mais de uma empresa beneficiária da Lei Geral, e havendo igualdade
de valores (empate), o órgão responsável pela licitação fará sorteio para definir aquela que primeiro
poderá apresentar nova proposta, menor do que a proposta provisoriamente classificada como
vencedora;

j) inexistindo qualquer empresa beneficiária da Lei Geral, no intervalo, sagrar-se-á vencedora a
licitante de médio ou grande porte que tiver oferecido o menor preço.

9.5.2 - Havendo empate entre propostas de Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, ou
havendo empate entre propostas de Empresas de Médio Porte e/ou Grande Porte, o desempate far-se-á
mediante sorteio, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

10 – DO RESULTADO FINAL E PUBLICAÇÃO

10.1 - Proclamado o resultado final da licitação, a Comissão de Licitações promoverá a sua
publicação na imprensa oficial e remeterá os Autos à autoridade superior, com vistas à deliberação
final.

11 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

11.1 - Após a deliberação final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade,
proceder-se-á à Homologação do procedimento licitatório, e a Adjudicação do objeto em favor
do(a) proponente vencedor(a).
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12 - DA CONTRATAÇÃO

A contratação far-se-á na forma da Minuta de Contrato – ANEXO IV, parte integrante do presente
Edital.

12.1 - CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

12.1.1 - Oficialmente convocada pela Prefeitura Municipal de União do Sul - MT, com vistas à
celebração do Contrato, é dado à Empresa vencedora o prazo de 10 (dez) dias, contados da data da
ciência ao chamamento, para no local, dia e hora indicados, firmar o instrumento contratual.

12.2 - INATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO

12.2.1 - É facultado à Prefeitura Municipal de União do Sul - MT, quando o convocado não
assinar o Termo do Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas
pelo primeiro classificado, e assim sucessivamente, ou, revogar a licitação, na forma da lei.

12.3 - INSTRUMENTO E CONDIÇÕES DE CONTRATO

12.3.1 - O Contrato a ser celebrado com a vencedora observará rigorosamente as condições deste
Edital.

12.3.2 – O Contrato a ser celebrado poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em
parte, somente com a prévia anuência da Prefeitura, e desde que cumpridas todas as exigências
legais.

12.4 - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS
12.4.1 - O Contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado, devidamente justificado,
conforme Art. 65, da Lei 8.666/93.

12.5 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.5.1 - Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposição dos artigos 73 e
74 da Lei das Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93).

12.6 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.6.1 – O Contrato decorrente desta licitação será acompanhado e fiscalizado por servidor(a)
designado(a) “Fiscal de Contrato”, na forma da Portaria nº 005/2022 de 03 de janeiro de 2022.

13 – DOS PRAZOS

13.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO

13.1.1 - O prazo para execução total dos serviços da obra será de 90 (noventa) dias corridos, de
conformidade com o cronograma físico-financeiro anexado ao projeto arquitetônico e o
estipulado no contrato, podendo se estender, caso necessário, mediante aditivo contratual.

13.1.2 - Entende-se como prazo de execução o tempo necessário para a efetiva conclusão da
obra, bem como para a realização de todos os testes e ensaios pertinentes.

13.2 - PRAZO DE INÍCIO

13.2.1 - O prazo para início da obra fica fixado em 10 (dez) dias corridos, a partir do
recebimento da Ordem de Serviço inicial.
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13.3 - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

13.3.1 - O prazo a que se refere o subitem 13.1.1, poderá ser prorrogado desde que solicitado e
justificado à autoridade competente, num prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos antes do
término contratual.

13.4 – VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e
cinquenta) dias corridos contados da emissão da ordem de serviço, estipulado no item 8.2 da
cláusula oitava do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, na forma da minuta do anexo
IV deste edital, podendo se estender, caso necessário, mediante aditivo ao contrato.

14 - DO REAJUSTAMENTO
14.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis no prazo de vigência contratual igual ou inferior a 01
(um) ano.

15 - DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - É assegurado a qualquer cidadão o direito de impugnar, perante a Comissão Permanente de
Licitações, os termos do presente Ato Convocatório quanto à possíveis falhas ou irregularidades,
de acordo com o que prevê o Parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei 8.666 de junho de 1993.

15.2 - É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela Comissão
de Licitações, deles representar ou recorrer hierarquicamente, observadas as disposições do Art.
109, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

15.3 - A contratada, em razão de inadimplência, inclusive as referentes ao retardamento na
execução da obra, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, submeter-se-á às
sanções indicadas no Capitulo IV, Seção II da Lei nº 8.666/93.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1 - A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras ou serviços, decorrentes de modificações de
quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratual atualizado.

16.2 - A Contratada deverá comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo que temporariamente, o
cumprimento de seus deveres e responsabilidades, relativos à execução do Contrato total ou
parcialmente, por motivo superveniente.

16.3 - A Empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, social, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e ainda, por todos os danos e prejuízos
que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo.

16.4 – A Contratada deverá permitir o livre acesso dos órgãos de controle interno e externo, aos
documentos e registros contábeis da empresa relativos à execução da obra contratada, bem ainda o
livre acesso para inspeção do local de execução da obra.

16.5 – A Contratada deverá permitir e facilitar a inspeção pelos órgãos de Fiscalização, inclusive
prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos
atinentes à execução da obra, bem como garantir durante a execução a proteção e a conservação,
não só dos serviços executados, mas de toda a obra até o seu recebimento definitivo.

16.6 - A empresa contratada deverá manter, permanentemente, no canteiro de obras profissionais
com plenos poderes de decisão na área técnica.
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16.7 – A Contratada fica ainda obrigada a submeter previamente para aquiescência da Contratante,
os contratos de subempreitadas, se houver, necessários à execução do objeto da licitação.

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

17.1 – A Prefeitura Municipal de União do Sul/MT procederá o acompanhamento e a fiscalização
da obra objeto desta licitação através de seu Engenheiro responsável.

17.1.1 – O Contrato a ser firmado com a licitante vencedora também será acompanhado e
fiscalizado por servidor(a) designado(a) “fiscal de contrato” através de Portaria do Prefeito.

17.2 – Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se
admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão de
Licitação, a qualquer título, ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do
concurso de expertos e profissionais de área técnica especializada, visando ao exame de dados,
informações ou documentos.

17.3 - A Prefeitura, a qualquer tempo, antes da data de apresentação da documentação e das
propostas das proponentes, poderá proceder alterações concernentes a esta licitação, por sua
iniciativa, fornecendo aos interessados que houverem adquirido o Edital, o correspondente
adendo.

17.4 - As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva
responsabilidade das licitantes, sendo-lhes vedado reclamar qualquer indenização da Prefeitura.

17.5 - A Prefeitura se reserva o Direito de anular ou revogar a presente licitação nos casos
previstos em Lei, ou por conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que com isso
propicie aos licitantes direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza.

17.6 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital, deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, no endereço, à Av.
Curitiba nº 94, Centro de União do Sul - MT, no horário normal de atendimento ao público, das
07:00h às 11:00 horas e das 13:00h às 17:00 horas, ou pelos telefones: 0xx66 3540-1283 e/ou (66)
992923797, Email: licitacao.uniao@hotmail.com até 48 (quarenta e oito) horas antes da data e
horário marcados para a reunião destinada à habilitação.

17.7 - Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos são suficientemente claros e
precisos, não cabendo à licitante direito a qualquer reclamação posterior.

17.8 - Ao receber a cópia deste Edital, os interessados deverão deixar informados junto à
Prefeitura o endereço para qualquer correspondência e o telefone e pessoa para contato.

17.9 - Será competente o Fórum da Comarca de Cláudia/MT, para dirimir quaisquer dúvidas
referentes à presente licitação e procedimentos dela resultantes.

União do Sul/MT, 06 de setembro de 2022.

MARCILENI MAAS
Presidente da Comissão

Permanente de Licitações
Visto:

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL
Fone/Fax: 66 3540-1283
Av. Curitiba, 94 – Centro – CEP: 78.543-000 – União do Sul /MT

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

ANEXO  I

PROJETO TÉCNICO-ARQUITETÔNICO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E
ORÇAMENTO DA OBRA

PARA BAIXAR OS DOCUMENTOS REFERENTES A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO,
ACESAR O LINK ABAIXO:

https://drive.google.com/drive/folders/1JChUOccmOq05-kXp1-
Q7KTtD0gqhRu51?usp=sharing
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO

À PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT.

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos executar a Obra de que trata o
Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – Processo nº 070/2022, pelos preços constantes da
nossa PROPOSTA DE PREÇOS, e de acordo com as Planilhas de Quantitativos especificados no
respectivo Edital.

Declaramos, ainda que:

a) nos submetemos às condições e exigências do presente Edital, em todas as fases desta
licitação;

b) assumimos inteira responsabilidade pela execução da obra, nos prazos propostos e
demais condições estabelecidas no Edital;

c) concordamos em firmar o contrato para execução total da obra descrita no respectivo
edital e na nossa proposta, pelos respectivos preços e condições de pagamento, se para isso formos
notificados pela Prefeitura Municipal de União do Sul.

_______________-_____, ___ de __________de 2022.

(Assinatura do Responsável)
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ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS

À: Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de União do Sul.

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022.

Processo de Licitação Nº 070/2022.

Senhor(a) Presidente.

Encaminhamos à essa Comissão de Licitações, nossa Proposta em anexo, referente à Licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, relativa ao Processo de Licitação nº 070/2022,
objetivando a Execução de Obra, no regime de empreitada por preço global, de Pavimentação Asfáltica
em TSD com capa selante e Drenagem Superficial em meio fio com sarjetas de concreto, na Cidade de
União do Sul, Estado de Mato Grosso, de conformidade com o projeto arquitetônico e memorial
descritivo em anexo ao edital da respectiva licitação.

- Nossa Proposta tem Valor Global fixado em R$ _____________ (.....................................................

.......................................................................), composto de acordo com exigências do Edital.

- Sustentamos a proposta acima na condição de pagamento parcelado, de acordo com as medições da
obra

- O prazo para execução total da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da ordem de serviço, observado o cronograma físico-financeiro anexado ao projeto
técnico/arquitetônico.

- O prazo de validade de nossa proposta é de ____ (...........................) dias corridos a partir da abertura
da proposta.
Obs.: Prazo mínimo: 60 (sessenta) dias corridos (Item 6, subitem 6.2.1, letra “d”, do Edital).

Atenciosamente

(Data)

(Assinatura do Responsável)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2022.

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, POR PREÇO
GLOBAL, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
DRENAGEM, ENTRE O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO
SUL E A EMPRESA ___________________________.

Pelo presente instrumento contratual regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 e alterações
posteriores, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede
administrativa à Av. Curitiba, nº 94, Bairro Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º
01.614.538/0001-59, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. CLAUDIOMIRO JACINTO
DE QUEIROZ, portador do RG n.º 5.753.325-0 SSP/PR e CPF n.º 784.082.539-72, brasileiro, maior,
empresário, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ................................................,
inscrita no CNPJ sob nº .................................... , estabelecida à Rua ..................................  na Cidade de
.........................,  Estado de............................., neste ato representada por seu proprietário, Sr.
.............................., Portador do RG n.º......................SSP/..... e do CPF nº ..................................,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, nos termos do
Edital de Licitação referente a TOMADA DE PREÇOS  Nº 007/2022 – Processo nº 070/2022, mediante
as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato é a Execução de Obra, no regime de empreitada por preço global, de
Pavimentação Asfáltica em TSD com capa selante e Drenagem Superficial de Águas Pluviais em meio
fio com sarjetas de concreto, nas Ruas: Professor Peterson Braga, Lúcio Lino de Carvalho, Everson
Minati, Vereador Geraldo Kedroski e Gilmar João Sponchiado, na Cidade de União do Sul-MT, de
conformidade com o projeto arquitetônico e memorial descritivo em anexo ao Edital da Tomada de
Preços nº 007/2022, e nos termos de referências e condições gerais das Licitações, emanadas da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

SUBCLÁUSULA 1ª: A empresa contratada para a execução da obra objeto deste contrato deverá
iniciar os serviços após a assinatura do presente contrato e emissão da ordem de serviço, devendo a
CONTRATADA executá-los dentro da melhor técnica, dispondo no local todos os materiais e
equipamentos necessários ao pleno desenvolvimento da obra, prestando rigorosa observância às normas
e instruções da fiscalização.

SUBCLÁUSULA 2ª: A CONTRATADA somente poderá subempreitar parcialmente os serviços da
obra com a anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 2ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FONTES

2.1. Para a execução da Obra objeto deste contrato, serão utilizados recursos financeiros próprios da
Prefeitura Municipal de União do Sul/MT, sendo que a respectiva despesa correrá à conta da seguinte
dotação orçamentária e fonte de recurso do Orçamento Municipal:
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08 – SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E SANEAMENTO
08.002 – DIVISÃO DE TRANSPORTE
08.002.26.782.0020.1.069 – Realização de Drenagem Pavimentação Asfáltica e Passeio Público.
Cód. Reduzido: 351.
Elemento de Despesa: 4490.51.00.00.00 – Obras e Instalações.
Fonte: 1.5.00.000000 – Recursos não vinculados de impostos.

CLÁUSULA 3ª - DO SUPORTE LEGAL
3.1. Este contrato é celebrado com fundamento nos seguintes dispositivos legais:

3.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil;

3.1.2. Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, alterada pelas de nº. 8.883, de 08/06/94, e demais alterações
posteriores;

3.1.3. Demais diplomas legais aplicáveis, aplicando-se, subsidiariamente, os princípios gerais do direito.

CLÁUSULA 4ª - DO VALOR DO CONTRATO

4.1. Pela execução total da obra objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
os valores apresentados por esta em sua proposta e que fica fazendo parte integrante deste instrumento,
expressos a seguir:

4.1.1. R$ ____________ (...................................................................................................).

4.1.2. Nos preços a serem pagos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas de custos, como por
exemplo, materiais, mão-de-obra, transportes, cargas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, limpeza
do local durante a execução das obras, custos e benefícios, despesas com pessoal, tributos,
licenciamentos ambientais, despesas com CREA e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente
relacionadas com a execução total das obras.

CLÁUSULA 5ª - DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS

5.1. As medições serão feitas por Engenheiro do quadro da Prefeitura Municipal de União do Sul,
sempre acompanhado do responsável da CONTRATADA, sendo que a última será feita no término da
obra.

5.2. Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada, mediante a apresentação de nota(s) fiscal,
devidamente emitida(s) pela CONTRATADA, acompanhada(s) do(s) Laudo(s) de Medição.

5.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.

CLÁUSULA 6ª - DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO
6.1. A Prefeitura Municipal de União do Sul (CONTRATANTE) procederá o acompanhamento e a
fiscalização da obra objeto deste contrato através de seu Engenheiro responsável, Sr.
_______________________, CREA nº _________.

6.1.0. Ainda, a obra objeto deste contrato está sujeita à vistoria e fiscalização pelos demais órgãos de
controle interno e externo.

6.1.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato caberão ao servidor(a) Sr.
__________________, designado(a) “Fiscal de Contrato” através da Portaria nº 005/2022 de 03 de
janeiro de 2022.
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6.2. A CONTRATANTE, através do Engenheiro responsável, isolada ou conjuntamente com o servidor
designado fiscal deste contrato, poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização das
obras, reservando-se o direito de rejeitá-las a seu critério, quando não forem consideradas satisfatórias,
devendo a CONTRATADA refazê-las às suas expensas.

6.3. A fiscalização, por parte da CONTRATANTE, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades da
CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou
prepostos.

6.4. A CONTRATADA deverá providenciar o Diário de Ocorrências, o qual permanecerá na obra
disponível para os devidos lançamentos. Constará de duas partes: Na primeira, serão, obrigatoriamente,
registrados pela CONTRATADA os problemas construtivos, as consultas aos órgãos de fiscalização e
as soluções adotadas, bem como as datas de conclusão das etapas caracterizadoras de serviços de acordo
com o cronograma. Na segunda, é obrigatório, principalmente, o registro pela fiscalização sobre
anotações dos serviços, o ritmo e qualidade de execução de seus recursos, problemas construtivos e
todas as suas determinações.

CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.1.1. Observar escrupulosamente a boa prática de construção, as normas técnicas e o emprego de
materiais constantes das especificações da planilha orçamentária, do projeto arquitetônico e do
memorial descritivo, respeitando com fidelidade as formas e dimensões dos desenhos, bem como as leis,
regulamentos e posturas Federais, Estaduais e Municipais relativos às obras cumprindo imediatamente
as intimações e exigências das respectivas autoridades;

7.1.2. Recolher ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) referente a obra, para ser anexada ao
processo;

7.1.3. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra
necessária à execução das obras, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativamente,
respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais, não tendo vínculo
empregatício algum com a CONTRATANTE;

7.1.4. Arcar com todas as despesas referentes a consumo de água, energia elétrica, manutenção de
alojamento, alimentação, transporte de pessoal, bem como todas aquelas de escritório;

7.1.5. Arcar com despesas de seguros contra acidentes de trabalho de seus empregados;

7.1.6. Manter na obra somente trabalhadores com situação profissional regular e diretamente vinculados
a serviços das obras em questão, efetuando o afastamento, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE, dos operários que esta entender e comprovar serem prejudiciais ao bom andamento
das obras;

7.1.7. Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do
trabalho, fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança do pessoal que trabalhar
nas obras;

7.1.8. Responder pela operação, manutenção e reparos dos equipamentos utilizados na execução da
obra;
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7.1.9. Facultar à CONTRATANTE exercer verificação dos materiais empregados, equipamentos e
serviços em execução;

7.1.10. Executar serviços indispensáveis à segurança da obra e de construções vizinhas, além de reparos
de danos causados a terceiros, arcando com seus custos, sempre que ocasionados por negligência ou
imperícia de seus empregados e prepostos;

7.1.11. Assumir integral responsabilidade pelas obras, inclusive responsabilidade técnica pela execução
perante o CREA, dotando a obra de orientação técnica e arcando com todas as despesas de engenheiro e
equipe administrativa locada direta ou indiretamente na obra;

7.1.12. A CONTRATADA será responsável pela sinalização do trânsito durante a execução das obras,
bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros;

7.1.13. Caberá à CONTRATADA demolir por sua conta, as obras executadas em desacordo com o
projeto e especificações técnicas, bem como aquelas que apresentarem defeitos de material e vícios de
construção, reconstruindo-as satisfatoriamente, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sob pena
de ser declarada inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades;

7.1.14. A CONTRATADA se obriga a conservar um engenheiro à frente das obras.

7.1.15. A Ordem de Serviço e toda correspondência relativa ao presente contrato deverão ser
processadas por escrito.

7.1.16. Na hipótese da CONTRATADA negar-se a assinar o recebimento com protocolo de qualquer
correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por Aviso de
Recebimento, considerando-se desta forma entregue para todos os efeitos.

CLÁUSULA 8ª - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1 - O prazo para execução total da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da ordem de serviço, observado o cronograma físico-financeiro anexado ao projeto
técnico/arquitetônico.

8.1.1 - O prazo para início da obra fica fixado em 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento da
Ordem de Serviço inicial.

8.1.2 - Entende-se como prazo de execução total o tempo necessário para a efetiva conclusão da obra,
bem como para a realização de todos os testes e ensaios pertinentes.

8.1.3 - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

8.1.3.1 - O prazo a que se refere o item 8.1 (acima) poderá ser prorrogado desde que solicitado e
justificado à autoridade competente num prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos antes de seu término.

8.2 - Este contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da emissão da Ordem
de Serviço inicial, podendo ser prorrogado na ocorrência de qualquer das situações elencadas pelo
parágrafo 1º, do artigo 57, da lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO
9.1 - Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses previstas pela
Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA 10 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
10.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

10.1.1 - Provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita da
CONTRATADA.
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10.1.2 - Definitivamente, até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, após o decurso do prazo de
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no artigo 69, da Lei Federal nº. 8.666/93.

10.2 - Fica facultada à CONTRATADA a indicação de um representante para, juntamente com o da
CONTRATANTE, proceder ao recebimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato poderá sujeitar a CONTRATADA à multa de
mora, garantida a defesa prévia ao interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na seguinte forma:

11.1.1 - Atraso na execução de serviços da obra, de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (zero vírgula dois
por cento), por dia, calculada sobre o valor do contrato;

11.1.2 - Atraso na execução de serviços da obra, superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,4% (zero vírgula
quatro por cento), por dia, calculada sobre o valor do contrato;

11.1.3 - As multas a que aludem os itens 11.1.1. e 11.1.2. não impedem que a CONTRATANTE
aplique as outras sanções previstas no respectivo Edital e neste contrato.

11.1.4 - O prazo estabelecido na Cláusula 8ª deste Contrato, será prorrogado caso haja atraso para
cumprimento do objetivo do mesmo em razão de CASO FORTUITO, ou seja, quando o fato, que não se
poderia prever, é oriundo de tempestades, enchentes e demais fatos análogos ensejados por fenômenos
naturais, ou de FORÇA MAIOR, isto é, nos casos inevitáveis, ao se mostrar superior às forças ou
vontade humana, sendo que, em ambos os casos, deverá ser devidamente comprovada e justificada a
imprevisibilidade ou a inevitabilidade do acontecimento e, desde que, as partes não tenham contribuído
para a produção do evento.

11.2. - A inexecução total ou parcial do ajuste poderá acarretar a aplicação das seguintes penalidades:

11.2.1. - Advertência;

11.2.2. - multa de 10% (dez por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do contrato;

11.2.3. – multa de 5% (cinco por cento) por inexecução parcial, calculada sobre o valor do contrato;

11.2.4. - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.2.5. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. - Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa,
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e de
10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

11.4. - As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, e serão regidas pelo
artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93.

11.5. - O valor das multas aplicadas será devidamente atualizado financeiramente, utilizando-se índice
legal conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos cofres da
CONTRATANTE, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de
recolhimento oficial.

CLÁUSULA 12 - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
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12.1. São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA 13 - DAS PROIBIÇÕES

13.1. A CONTRATADA fica proibida de caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer
operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 14 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

14.1. A CONTRATADA compromete-se a manter todas as condições de habilitação e qualificação
durante o período de execução do presente contrato.

CLÁUSULA 15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - Não será permitido o início das obras sem que a CONTRATANTE emita, previamente, a
respectiva Ordem de Serviço.

15.2 - A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas
condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de
custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão, independentemente do
motivo que originou o erro ou a omissão.

15.3 - Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão participar da execução do objeto
contratado, admitindo-se a substituição por outros de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Contratante;

15.4 - Correrão por conta da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços públicos porventura
devidos, em decorrência da execução do contrato.

15.5 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

15.6 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou
prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

15.7 - Toda e qualquer etapa que tenha que ser refeita pela CONTRATADA, por erro ou
incompetência, não acarretará ônus financeiro para a CONTRATANTE e nem aditamento de prazo.

15.8 - Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do contrato, prevalecerão as
condições e exigências do Edital, que fica fazendo parte integrante deste instrumento, independente de
sua transcrição.

CLÁUSULA 16 - DO FORO

16.1. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, não resolvidas administrativamente, o
Foro será o da Comarca de Cláudia - MT, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e formato, na presença de duas testemunhas cientes e capazes que também assinam,
para o fiel cumprimento na forma da lei.

União do Sul/MT, ___ de _______________ de 2022.
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__________________________________________
MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL

(Claudiomiro J. de Queiroz – Prefeito Municipal)
CONTRATANTE

_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(___________________ - Sócio Proprietário)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_________________________________
Nome:
RG nº:

________________________________
Nome:
RG nº:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP), PARA EFEITO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL Nº 123/2006 e LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 011/2009.

A empresa ............................................., estabelecida à ........................................................, inscrita no
CNPJ sob nº ..................................., na pessoa do seu representante abaixo identificado e subscrito,
DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Lei Complementar
Municipal nº 011/2009, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa,
para efeito da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, na presente data, enquadra-se como:

( )  MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) ou EIRELI (Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada), conforme art. 18-A e § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006;

( )  COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, também, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara, ainda, que inexistem fatos supervenientes que possam conduzir ao desenquadramento de sua
condição de ME/EPP conforme acima assinalado.

Por ser a expressão da verdade, assina a presente declaração.

................................. - .........., ........ de ....................... de 2022.

___________________________________________
(assinatura)

(nome do representante legal da empresa proponente)

OBS.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo
seu representante legal ou procurador devidamente habilitado.

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM SEPARADO, NO ATO
DO CADASTRAMENTO, FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE
PREÇO.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, ................................(nome completo), representante legal da empresa ..............................................

(razão social da proponente), interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS sob Nº 007/2022, da

Prefeitura Municipal de União do Sul - MT, declaro, sob as penas da Lei que, a empresa

supramencionada encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho  no  que  se  refere

ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, que veda o

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos; e qualquer trabalho a menores

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

_________________-____,  ___ de ____________ de 2022.

___________________________________________
(assinatura)

(nome do representante legal da empresa proponente)

ATENÇÃO:  ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE Nº
1 - HABILITAÇÃO.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

ANEXO VII
(papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISITA TÉCNICA

À Comissão Permanente de Licitações.

Eu,....................................... (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
......................................, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executada
a obra de infraestrutura urbana em Pavimentação Asfáltica tipo TSD e Drenagem Superficial de Águas
Pluviais em meio fio com sarjetas de concreto, nas Ruas: Professor Peterson Braga, Lúcio Lino de
Carvalho, Everson Minati, Vereador Geraldo Kedroski e Gilmar João Sponchiado, na Cidade de União
do Sul-MT, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de minha omissão na verificação das condições do local de
execução do objeto do certame. Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto por esta
empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta,
assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – Processo nº 070/2022, sem quaisquer direitos a
reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do
objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados
na elaboração de nossa proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de
reclamação posterior por parte desta empresa quanto a estes valores.

...............................,......... de .....................................de 2022.

______________________________________________________

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
Assinatura do responsável


